1. Опис дисципліни
Найменування показника
Обов'язкова (для студентів
спеціальності "назва спеціальності") /
вибіркова дисципліна
Семестр (осінній / весняний)
Кількість кредитів
Загальна кількість годин
Кількість модулів
Лекції, години
Практичні/семінарські, годин
Лабораторні, годин
Самостійна робота, годин
Тижневих годин для денної форми
навчання:
аудиторних
самостійної роботи студента
Вид контролю

Характеристика дисципліни
Обов’язкова для студентів
спеціальності 071 «Облік і
оподаткування»
весняний
5
150
1
26
34
90

4
5
екзамен

2. Програма дисципліни
Мета - формування професійних компетентностей щодо підготовки та
надання релевантної облікової інформації як основи для прийняття
обґрунтованих рішень в ході управління діяльністю підприємства.
Завдання: ознайомлення з концептуальними засадами бухгалтерського
обліку як інформаційного джерела для управління діяльністю економічного
суб’єкта; набуття вмінь побудови та трансформації бухгалтерського обліку як
інформаційно-комунікаційної системи в системі управління підприємством;
формування професійних суджень у сфері бухгалтерського обліку в управлінні
підприємством, при розробці та реалізації стратегії економічного суб’єкту.
Предмет: сукупність теоретичних та практичних аспектів формування
облікової інформації для управління економічним об’єктом.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
Тема 1. Сутність і місце облікової інформації в управлінні підприємством
Тема 2. Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління
підприємством
Тема 3. Принципи, методики і техніки підготовки управлінської
бухгалтерської звітності
Тема 4. Оцінювання очікуваних витрат для прогнозування та прийняття
управлінських рішень
Тема 5. Облікова політика в ціноутворенні
Тема 6. Бухгалтерський облік в управлінні вартістю підприємства
Тема 7. Збалансована система показників у формуванні обліково2

аналітичного забезпечення управління підприємством
Тема 8. Інструментарій бухгалтерського обліку та звітності в управлінні
підприємством
Тема 9. Бухгалтерський облік для прийняття екологічних рішень
Тема 10. Бухгалтерський облік для прийняття соціальних рішень
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3. Структура дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин (денна форма навчання)
усього
лекц.

у тому числі
пр./сем.
лаб.

СРС

1
2
3
4
5
6
Змістовий модуль 1. Значення і особливості облікової інформації в процесі управління
підприємством
Тема 1. Сутність і місце облікової
10
2
2
6
інформації
в
управлінні
підприємством
Тема 2. Бухгалтерський облік в
12
2
4
6
інформаційній системі управління
підприємством
Тема 3. Принципи, методики і
14
2
4
8
техніки підготовки управлінської
бухгалтерської звітності
Разом за змістовим модулем 1
36
6
10
20
Змістовий модуль 2. Особливості використання облікової інформації за умови
застосування концепції вартісно-орієнтованого управління
Тема 4. Оцінювання очікуваних
14
2
2
10
витрат для прогнозування та
прийняття управлінських рішень
Тема 5. Облікова політика в
16
2
4
10
ціноутворенні
Тема 6. Бухгалтерський облік в
управлінні вартістю підприємства

16

2

4

-

10

Тема 7. Збалансована система
показників у формуванні обліковоаналітичного
забезпечення управління
підприємством
Тема 8. Інструментарій
бухгалтерського обліку
та звітності в управлінні
підприємством
Тема 9. Бухгалтерський облік для
прийняття екологічних рішень
Тема 10. Бухгалтерський облік для
прийняття соціальних рішень
Разом за змістовим модулем 2
Усього годин

16

2

4

-

10

18

4

4

-

10

18

4

4

-

10

16

4

2

-

10

114
150

20
26

24
34

-

70
90
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4. Теми семінарських /практичних/ лабораторних занять
№
Вид та тема семінарського (практичного) заняття
Кількість
з/п
годин
Змістовий модуль 1. Значення і особливості облікової інформації в процесі управління
підприємством
1
Семінар – запитань і відповідей
2
Облікова інформації в управлінні підприємством: функції та
користувачі
2
Семінар – дискусія
2
Бухгалтерський облік як інформаційна система управління
підприємством
3
Семінар – дискусія
2
Види бухгалтерського обліку в інформаційній системі управління
підприємством
4
Семінар з виконанням практичних завдань
2
Бюджетування на підприємстві: переваги і недоліки
5
Семінар з виконанням практичних завдань
2
Управлінська звітність: характеристика та вимоги до складання
Змістовий модуль 2. Особливості використання облікової інформації за умови
застосування концепції вартісно-орієнтованого управління
6
Семінар з виконанням практичних завдань
2
Витрати підприємства та прогнозування їх величини для
прийняття управлінських рішень
7
Семінар з виконанням практичних завдань
2
Розробка політики ціноутворення на підставі типів ринку
8
Семінар з виконанням практичних завдань
2
Методи визначення ціни продукції
9
Семінар з виконанням практичних завдань
2
Оцінка вартості підприємства та її принципи
10 Семінар з виконанням практичних завдань
2
Підходи до оцінки вартості підприємства
11 Семінар з виконанням практичних завдань
2
Сутність збалансованої системи показників у формуванні
обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством
12 Семінар з виконанням практичних завдань
2
Складові збалансованої системи показників
13 Семінар з виконанням практичних завдань
2
Фінансова звітність у системі інформаційного забезпечення
управління фінансами
14 Семінар з виконанням практичних завдань
2
Порядок перевірки узгодженості показників фінансової звітності
15 Семінар з виконанням практичних завдань
2
Екологічні рішення як частина соціально відповідального бізнесу
16 Семінар з виконанням практичних завдань
2
Податкова звітність як підстава для прийняття екологічних
рішень
17 Семінар з виконанням практичних завдань
2
Принципи складання соціальної звітності та характеристика її
кількісних показників
Всього
34

5

5. Індивідуальні завдання
1. Огляд навчальної, наукової й періодичної літератури.
1. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою
2. Добір інформації щодо результатів діяльності Публічних акціонерних
товариств м. Кривого Рогу.
3. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських,
всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.
6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи
Кількість
годин
Форми самостійної роботи
Засоби діагностики
самостійної
роботи
3
2
4
Змістовий модуль 1. Значення і особливості облікової інформації в процесі управління
підприємством
1.
Опрацювання
конспекту лекцій та
Тестування,
6
Семінар –
рекомендованої
літератури
для
обговорення
фронтальне
та
запитань і
питань:
функції
облікової
інформації;
індивідуальне
відповідей
користувачі та їхні вимоги до облікової
опитування,
Облікова
інформації про підприємство; фактори, що
понятійний диктант
інформації
в
впливають на організаційну побудову
бухгалтерського обліку в управлінні.
управлінні
Джерело: [ 3,5,9,10].
підприємством:
2. Самотестування.
функції
та
3. Підготовка до понятійного диктанту.
користувачі
1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
Тестування,
3
Семінар –
рекомендованої літератури для обговорення
фронтальне та
дискусія
питань:
система управління підприємством:
індивідуальне
Бухгалтерський
організація
та
напрями
удосконалення;
опитування,
облік як
бухгалтерський облік як інформаційна система проведення дискусії,
інформаційна
управління підприємством.
заслуховування та
Джерело: [1-10]. [40-42].
обговорювання
система
2.
Самотестування.
доповідей
управління
3. Підготовка до презентації доповіді.
підприємством
1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
Тестування,
3
Семінар –
рекомендованої
літератури
для
обговорення
фронтальне
та
дискусія
питань:
види бухгалтерського обліку;
індивідуальне
Види
порівняльні характеристики управлінського та
опитування,
бухгалтерського
бухгалтерського обліку.
проведення дискусії,
обліку в
Джерело: [1-10]. [40-42].
заслуховування та
2. Самотестування.
обговорювання
інформаційній
3.
Підготовка
до
презентації
доповіді.
доповідей
системі
управління
підприємством
1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
Фронтальне та
4
Семінар з
рекомендованої
літератури
для
обговорення
індивідуальне
виконанням
питань: підходи та методи побудови бюджетів;
опитування
практичних
визначення
центрів
витрат
і
центрів
завдань
відповідальності
в
системі
управління
Бюджетування
підприємством.
Вид та тема
семінарських
(практичних)
занять
1

6

на підприємстві:
переваги і
недоліки

Джерело: [1-10]. [40-42].
2. Самотестування.
3. Самоперевірка знань шляхом складання
таблиці «Види бюджетів на підприємстві та їх
характеристика».
1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: сутнісна характеристика управлінської
звітності; вимоги до складання управлінської
звітності.
Джерело: [1-10]. [40-42].
2. Самотестування.
3. Самоперевірка знань шляхом складання
таблиці «Управлінська звітність: актуальні
питання та перспективи удосконалення».

Фронтальне та
4
Семінар з
індивідуальне
виконанням
опитування
практичних
завдань
Управлінська
звітність:
характеристика
та вимоги до
складання
Разом змістовий
20
модуль 1
Змістовий модуль 2. Особливості використання облікової інформації за умови
застосування концепції вартісно-орієнтованого управління
1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
Фронтальне та
10
Семінар з
рекомендованої
літератури
для
обговорення
індивідуальне
виконанням
питань: сутність та класифікація витрат
опитування,
практичних
підприємства; чинники, шо впливають на розв’язання практичних
завдань
поведінку витрат; сутність процесу управління
задач
Витрати
витратами; концепції управління витратами.
Джерело: [4,5,7,8, 21], [40-42].
підприємства та
2. Самотестування.
прогнозування їх
3.Самоперевірка знань шляхом складання
величини
для
таблиці
«Характеристика
витрат
прийняття
підприємства».
управлінських
рішень
1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
Фронтальне та
5
Семінар з
рекомендованої
літератури
для
обговорення
індивідуальне
виконанням
питань: сутність процесу ціноутворення на
опитування,
практичних
підприємстві; розробка політики ціноутворення розв’язання практичних
завдань
на підставі типів ринку.
задач
Розробка
Джерело: [1-10, 22]. [42].
2. Самотестування.
політики
3. Самоперевірка знань шляхом складання
ціноутворення
таблиці
«Етапи
формування
політики
на підставі типів
ціноутворення».
ринку
1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
Фронтальне та
5
Семінар з
рекомендованої
літератури
для
обговорення
індивідуальне
виконанням
питань: ціна продукції та її складові; основні
опитування,
практичних
методи визначення ціни продукції.
розв’язання практичних
завдань
Джерело: [1-10, 22]. [42].
задач
Методи
2. Самотестування.
3. Самоперевірка знань шляхом складання
визначення ціни
таблиці «Методи визначення ціни продукції».
продукції
1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
Фронтальне та
5
Семінар з
рекомендованої
літератури
для
обговорення
індивідуальне
виконанням
питань:
принципи
оцінки
вартості
опитування,
практичних
підприємства; капітал підприємства та розв’язання практичних
завдань
порядок його формування.
задач
Оцінка вартості
Джерело: [1-8].[42].
2. Самотестування.
підприємства та
3. Самоперевірка знань шляхом складання
її принципи
таблиці «Оцінка вартості підприємства та її
принципи».

7

Семінар з
виконанням
практичних
завдань
Підходи до
оцінки вартості
підприємства

5

Семінар з
виконанням
практичних
завдань
Сутність
збалансованої
системи
показників
у
формуванні
обліковоаналітичного
забезпечення
управління
підприємством
Семінар з
виконанням
практичних
завдань
Складові
збалансованої
системи
показників

5

Семінар з
виконанням
практичних
завдань
Фінансова
звітність у
системі
інформаційного
забезпечення
управління
фінансами
Семінар з
виконанням
практичних
завдань
Порядок
перевірки
узгодженості
показників
фінансової
звітності

5

5

5

1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
питань:
визначення
вартості
капіталу
підприємства; підходи до оцінки вартості
підприємства.
Джерело: [1-8].[42].
2. Самотестування.
3. Самоперевірка знань шляхом складання
таблиці «Види капіталу підприємства та
визначення вартості».
1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
питань:
сутність
збалансованої
системи
показників; вимоги до формування системи
показників оцінки діяльності.
Джерело: [1-8].[42].
2. Самотестування.
3. Самоперевірка знань шляхом складання
схеми «Взаємозв’язок функцій управління у
ЗСП».

Фронтальне та
індивідуальне
опитування,
розв’язання практичних
задач

1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: підходи щодо формування системи
показників оцінки діяльності підприємства;
складові збалансованої системи показників.
Джерело: [1-8].[42].
2. Самотестування.
3. Самоперевірка знань шляхом складання
схеми «Перелік показників збалансованої
системи».
1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: фінансова
звітність
у системі
інформаційного забезпечення
управління
фінансами; види звітності та її призначення для
управління.
Джерело: [1-10]. [11- 39].
2. Самотестування.
3. Самоперевірка знань шляхом складання
таблиці «Характеристика видів звітності».

Фронтальне та
індивідуальне
опитування,
розв’язання практичних
задач

1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: вимоги до складання фінансової
звітності з боку управління; Вимоги П(С)БО
для складання форм фінансової звітності;
перевірка узгодженості показників фінансової
звітності.
Джерело: [1-8].[11- 39]. [40 - 42].
2. Самотестування.
3. Самоперевірка знань шляхом складання
таблиці
«Призначення
форм фінансової
звітності».

Тестування,
фронтальне та
індивідуальне
опитування,
розв’язання практичних
задач

8

Фронтальне та
індивідуальне
опитування,
розв’язання практичних
задач

Фронтальне та
індивідуальне
опитування,
розв’язання практичних
задач

Семінар
з
виконанням
практичних
завдань
Екологічні
рішення
як
частина
соціально
відповідального
бізнесу
Семінар з
виконанням
практичних
завдань
Податкова
звітність як
підстава для
прийняття
екологічних
рішень
Семінар з
виконанням
практичних
завдань
Принципи
складання
соціальної
звітності та
характеристика
її кількісних
показників
Разом змістовий
модуль 2
Разом

5
1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: екологічні рішення як частина соціально
відповідального бізнесу; сутність політики
споживання ресурсів.
Джерело: [1-10].[40 - 42].
2. Самотестування.
3. Самоперевірка знань шляхом складання
таблиці «Перелік заходів для запобігання
забрудненню навколишнього середовища».
1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: податкова звітність як підстава для
прийняття екологічних рішень; платники
екологічного податку.
Джерело: [1-10] . [40 -42].
2. Самотестування.
3. Самоперевірка знань шляхом складання
таблиці «Екологічний податок за ПКУ».

5

1.
Опрацювання
конспекту
лекцій
та
рекомендованої літератури для обговорення
питань: соціальна відповідальність бізнесу;
соціальна звітність –
принципи складання;
кількісні показники соціальної звітності; порядок
складання і подання соціальної звітності.
Джерело: [1-10 ].[40 -42].
2. Самотестування.
3. Самоперевірка знань шляхом складання
таблиці «Економічні, соціальні і культурні
права людини».
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Фронтальне та
індивідуальне
опитування,
розв’язання практичних
задач

Фронтальне та
індивідуальне
опитування,
розв’язання практичних
задач

Фронтальне та
індивідуальне
опитування,
розв’язання практичних
задач

70
90

7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами
навчання та компетентностями
Компетентності
Результати навчання
1
1.Розуміння
концептуальних
засад
використання
бухгалтерського обліку
як
інформаційного
джерела для управління
діяльністю економічного
суб’єкта
2.Знання
теорії,
методології та практики

2

3

Загальні
4 5 6

1

2

+

+

+

+

+

+

9

7

8

3

Фахові
4 5 6

7

8

9

формування
облікової
інформації для сучасних
та потенційних потреб
управління
підприємством
3. Знання теоретичних,
методичних
та
практичних
засад
використання облікової
інформації
як
інформаційного джерела
в управлінні діяльністю
економічного суб’єкта
4. Розуміння порядку
формування
бухгалтерської звітності
для
управління
підприємством
5. Розуміння сутності
професійного судження
та
порядку
його
застосування
в
бухгалтерському обліку
6. Уміння класифікувати
облікову
інформацію,
організовувати
формування
облікової
інформації за стадіями
облікового
процесу,
здійснювати підготовку
бухгалтерської звітності
враховуючі інформаційні
потреби
управління
підприємством
7. Уміння формувати
управлінську
бухгалтерську звітність
8.
Уміння
визначати
існуючі та потенційні
інформаційні
потреби
користувачів
облікової
інформації в управлінні
підприємством
9. Уміння оцінювати
якість
облікової
інформації,
системи
бухгалтерського обліку та
бухгалтерської звітності
10.Уміння консультувати
управлінський персонал
підприємства
щодо
облікової
інформації,

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+

наданої в бухгалтерських
звітах,
11. Уміння професійно
виконувати розрахунки
12. Уміння застосовувати
техніки
та
методики
надання
облікової
інформації для сучасних
та потенційних потреб
управління
підприємством
13. Уміння приймати
управлінські рішення та
формувати
професійне
судження про побудову й
трансформацію системи
бухгалтерського обліку
для потреб управління
підприємством
14. Уміння
організовувати систему
бухгалтерського обліку та
звітності у відповідності з
вимогами менеджменту
підприємства
15. Уміння розробляти
алгоритми рішення
управлінських проблем з
використанням
відповідних інструментів

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

8. Методи викладання
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій,
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком
літератури).
9. Методи оцінювання
Екзамен.
10. Розподіл балів, які отримують студенти
Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень
сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення
екзамену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені підсумкового
контролю - екзамену (50 балів).
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Оцінювання студентів протягом семестру
№ теми
практичного
заняття

Тестові
завдання

Вид роботи/бали
Ситуаційні Обговорення
Індивізавдання,
теоретичних
дуальне
задачі
питань теми
завдання
Змістовий модуль 1

ПМК

Сума
балів

Тема 1

1

-

1

-

-

2

Тема 2

1

-

-

-

-

1

Тема 2

-

-

1

5

-

6

Тема 3

-

-

1

-

-

1

Тема 3

-

-

1

-

5

6

Разом змістовий
модуль1

2

-

4

5

5

16

Змістовий модуль 2
Тема 4

-

1

1

-

-

2

Тема 5

-

1

1

-

-

2

Тема 5

-

-

1

10

Тема 6

-

-

1

-

-

1

Тема 6

-

1

1

-

-

2

Тема 7

-

-

1

-

-

1

Тема 7

-

1

-

Тема 8

-

1

1

-

-

2

Тема 8

-

1

1

-

-

2

Тема 9

-

1

1

-

-

2

Тема 9

-

1

1

-

-

2

Тема 10

-

-

1

-

5

6

-

8

11

10

5

34

2

8

15

15

10

50

Разом змістовий
модуль 2
Разом

11

1

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих
за результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів.
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних
результатів вивчення дисципліни (модулю).
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100-бальна шкала
90-100
80-89
75-79
70-74
60-69
35-59
0-34

Оцінка
Шкала ECTS
A
B
C
D
E
FX
F

Національна шкала
5, «відмінно»
4, «добре»
3, «задовільно»
2, «незадовільно»

11. Методичне забезпечення
1. Електронний конспект лекцій.
2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни.
3. Індивідуальні завдання
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи.
12. Рекомендована література
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Основна
Дорошук Г.А. Антикризове управління підприємством: теорія та практика
[Текст] : навч. посіб. / Г. А. Дорошук, Н. М. Дащенко; Рек. Мін. освіти і
науки України. - Львів : Новий Світ-2000, 2010. − 332 с.
Едвард, Вонг Сек Кин. Стратегічні інновації професійних бухгалтерських
фірм у контексті глобальної конкуренції: англ. мова / Вонг Сек Кин
Едвард, Сінх Гурчаран, Муі Ї Чеок. // Актуальні проблеми економіки −
2013. − № 6. − С.261-267.
Жиглей І.В. Бухгалтерський облік соціально-відповідальної діяльності
суб'єктів господарювання: необхідність та орієнтири розвитку [Текст]:
монографія /І. В. Жиглей; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир:
ЖДТУ, 2010. – 495 с.
Замула І.В. Бухгалтерський облік екологічної діяльності у забезпеченні
стійкого розвитку економіки [Текст] : монографія / І. В. Замула. Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2010. - 440 с.
Корягін М.В. Оцінювання вартості підприємства в системі
бухгалтерського обліку [Текст]: монографія / М.В. Корягін: Львів: ТОВ
«НВП «Інтерсервіс», 2012. – 262 с.
Лаговська О.А. Бухгалтерський облік для управління: гносеологічний та
епістемологічний конфлікти [Текст]: монографія / О.А. Лаговська; ред.:
Ф. Ф. Бутинець; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир, 2011. - 344 с.
Лаговська О.А., С.Ф. Легенчук, В.І. Кузь, Кучер С.В. Бухгалтерський облік
в управлінні підприємством: [навч. посіб.] / О.А. Лаговська,
С.Ф. Легенчук, В.І. Кузь, С.В. Кучер. – Житомир: Житомирський
державний технологічний університет, 2017. – 416 с.
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8. Лаговська О.А. Обліково - аналітичне забезпечення вартісно орієнтованого управління: теорія та методологія: монографія /
О.А. Лаговська. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – 676 с.
9. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України
[від 16.07.1999 p. № 996-XIV] [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
<http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/Zak_basa/Z996/>
10. Стеценко І.Т. Менеджмент, маркетинг, бізнес, економіка: термінол.
довідник / І.Т. Стеценко. – Донецьк: ВД «Кальміус», 2010. – 464 с.
Допоміжна
11. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності» [Текст]: [затверджено наказом
Міністерства фінансів України від 07.02. 2013 р. № 73]. [Електронний
ресурс].- Режим доступу: <http://rada.gov.ua>
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» [Текст]:
[затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000р.
№92]. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://rada.gov.ua>
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи».
[Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів України від
18.10.1999р.№242].[Електронний
ресурс].
—
Режим
доступу:
<http://rada.gov.ua>
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» [Текст]:
[затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р.
№246]. [Електронний ресурс].— Режим доступу: <http://rada.gov.ua>
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська
заборгованість» [Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів
України від 08.10.1999р. № 237]. [Електронний ресурс].— Режим доступу:
<http://rada.gov.ua>
16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання» [Текст]:
[затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000р.
№20]. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://rada.gov.ua>
17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції»
[Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів України від
26.04.2000 р. № 91] [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
<http://rada.gov.ua>
18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти»
[Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів України від
30.11.2001р. № 559] [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
<http://rada.gov.ua>
19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда» [Текст]:
[затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000р.
№181]. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://rada.gov.ua>
20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» [Текст]:
[затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р.
№290]. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://rada.gov.ua>
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21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». [Текст]:
[затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999р.].
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://rada.gov.ua>
22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»
[Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів України від
28.12.2000р. № 353]. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
<http://rada.gov.ua>
23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти»
[Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів України від
28.04.2001р. №205]. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
<http://rada.gov.ua>
24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання
підприємств» [Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів
України від 07.07.1999р. №163]. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
<http://rada.gov.ua>
25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 «Консолідована
фінансова звітність» [Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів
України від 30.07.1999 р. № 176]. [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: <http://rada.gov.ua>
26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив зміни валютних
курсів» [Текст]: [затверджено наказом Міністерства фінансів України від
10.08.2000 р. № 193]. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
<http://rada.gov.ua>
27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив зміни цін та
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